
589. Thân Thể Ta đang rất bệnh hoạn và ĐAU ĐỚN ĐẾN CHẾT ĐƯỢC… 

 

Ngày 19 tháng 1 năm 2018 - Lời của Chúa Giêsu đến Chị Clare. 

 

(Clare nói) Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt và lòng chúng con đến những hậu quả của những ý kiến của 

chúng con, và chúng con bị tổn thương bằng miệng lưỡi thế nào. Amen. 

 

Vâng ... Đó là một ngày rất mãnh liệt. Tối nay, Ezekiel bước vào một kinh nghiệm tiên tri đau đớn kinh 

khủng với Chúa. Ông thấy Chúa Giêsu đang đau đớn trên cây Thập Tự và một thanh kiếm đang trồi lên 

xuyên qua cốt lõi của Thân Thể Chúa và tước bỏ xác thịt từ bên trong của Ngài. Chúa đang nôn mửa 

Thịt và Máu. Trong khi chuyện này đang diễn ra, Ezekiel đã gặp rắc rối to lớn - chỉ khóc. Và đã trải qua 

cùng một loại đau đớn, trong đau đớn tuyệt đối. Mẹ của Chúa đang ở dưới chân Thánh Giá khóc lóc, 

"Con ơi, Con ơi, chúng nó đã làm gì cho con? Xin đừng làm phiền Con Trai Tôi. ' 

 

Chúa Giêsu đã bắt đầu... "Ezekiel được ban cho danh hiệu đó, vì cuộc đời và những đau khổ của ông 

ấy là sự phản ánh của Cơ thể của Ta và Ta đang kêu gọi Cô ấy làm chứng. Nếu Ta đến ngay bây giờ, thì 

nhiều người sẽ không được cất lên, vì họ chống lại Ta - bắt bớ các thành viên của Thân Thể Ta, ám sát, 

tước bỏ khỏi chân tay, mổ bụng, đâm thấu qua Tim của Ta, lặp đi lặp lại bằng những phán đoán của 

họ. " 

 

"Như một lời tiên tri đã nói: Ta đã ban cho ông ta một giấc mơ về bảng quảng cáo trên xa lộ, mỗi tấm 

bảng đều có một phần cơ thể bị thương tích, một bàn chân bị nghiến nát, đôi bàn tay bị biến dạng và 

chảy máu, và những ngón tay bị xé rách, đôi chân bị cắt đứt khỏi cơ thể. là biểu tượng của cơ thể của 

Ta đã làm cho chính nó trong một thời gian rất dài. "  

 

"Clare, những gì ông ấy thấy và kinh nghiệm là những gì Ta đang trải qua với Thân Thể của Ta. Nó bị 

ốm, ốm đau, mắc bệnh ung thư Calumny, ghen tuông, sợ hãi từ sự thiếu hiểu biết, nói xấu sau lưng, 

tấn công với móng vuốt sư tử, chia rẽ, tính ham lợi, Trộm cắp của người nghèo và tham lam. Thân Thể 

Ta rất đau đớn, thậm chí đến chết. " 

 

"Tuy nhiên, Ta phải chữa lành nó - nhưng Ta muốn con nói rõ ràng về những vấn đề đang xé toạc Ta 

ra. Con không nhận được bài hát đó vì không có lý do nào cả "Những lời nói của con đã đạt được tỷ lệ 

cân xứng, và Ta đã bị bệnh đến chết, không chỉ cho con, nhưng các tôi tớ trung thành khác của Ta, 

những người đang phải chịu đựng những Kitô hữu đang tin tưởng, trưởng thành và vững chắc, những 

người đang xé toạc cơ thể Ta ra. " 

 

"Cô dâu của Ta, nếu con đang rao truyền cách tiêu cực và phán xét các tôi tớ của Ta ... Thật ra, nếu các 

con đang phán xét bất cứ ai - các con đang ở trong tội lỗi. Tay các con bị nhuộm máu, áo cưới của các 

con cũng bị dấy máu. Các con sẽ không, sẽ không, sẽ không được cất lên trong Cuộc Thu Hút, nếu các 

con không cải cách theo cách của mình! Ngăn chặn việc lăng mạ, chấm dứt đánh giá, làm tổn thương, 



hủy diệt các bộ phận mà các con không hiểu, đang mang lại hoa trái phong phú của sự cứu rỗi và 

thánh hóa. " 

 

"Các con là kẻ phản bội, Cô dâu của Ta, và Ta sẽ không có các con ở trên thiên đường với Ta cho đến 

khi các con dọn dẹp cách sống của mình. Ta không thể. Thiên đàng là nơi yêu thương; các con sẽ bị 

đẩy lùi ngay lập tức nếu các con cố gắng bước vào Thiên đường theo cách này. Nhưng đủ rồi. Đã đến 

lúc các con phải thay đổi. " 

 

(Clare nói) Sau đó, tôi đã nói với Chúa về một số thứ đang làm phiền tôi. Tôi nói... 'Lạy Chúa, con bối 

rối. Ngài đã chỉ cho con rằng Ngài không muốn con nói về những tội lỗi của Chính Phủ Ngầm, nhưng 

phải có cải cách. Ngài đã yêu cầu chúng con cầu nguyện, và Ngài đã tiết lộ những tội lỗi của họ trong 

một thông điệp trước đây?. Nhưng Ngài không muốn con nhìn vào các phương tiện truyền thông và 

theo dõi tiến trình của con quái vật này đi xuống. Thực sự, con đang bối rối bởi điều này. '? 

 

(Chúa Giêsu) "Nước ngọt không cay đắng cũng không mặn. Đây là điều khôn ngoan của thế giới và khi 

con sống dựa vào những điều đó, con sẽ bị ô nhiễm bởi thái độ và quan điểm. Khi con chỉ trích, tìm lỗi 

và tội lỗi-treo nó ra cho công chúng để kiểm tra-con đang thúc đẩy sự phán xét và tiêu cực. " 

 

"Không có nghĩa là một số người được gọi để làm công việc này, như các thẩm phán, thực thi pháp 

luật và những người chúng ta vẫn phải đối mặt với những ai thích tội lỗi cho sự chính trực và trung 

thực, vì vậy, nhiều người trong các con sẽ là những thẩm phán và kêu gọi để đưa ra quyết định chống 

lại những tội lỗi. " 

 

"Nhưng Ta không muốn sự lây lan này trong cơ thể của Ta! Nó là thối, phân hủy thịt, và như vậy phải 

được cô lập để được xử lý. Ta muốn Cô Dâu của Ta cầu nguyện cho những người này đã từng là một 

đứa trẻ vô tội và đã bị cài vào tham nhũng từ thời thơ ấu. Ta muốn họ được lành, ăn năn và được ở 

trên thiên đường với Ta. " 

 

"Điều này sẽ không xảy ra nếu mọi người đang lắng nghe những sai lầm họ đã làm. Con sẽ trở thành 

những gì con thiền và ăn. Ta không muốn các con cho ăn hoặc lây lan nó. " 

 

"Ta cần một cô dâu không tỳ vết, một người mà trái tim của cô ấy đã đánh vào cốt lõi với nỗi buồn 

cho những người này. Ai biết những tội nặng mà họ phạm tội trong cuộc sống của họ, và từ chối phán 

xét người khác về tội lỗi của họ. Các con có thể đánh giá tội lỗi, nhưng chỉ có Ta biết động cơ tham gia. 

" 

 

"Clare, Ta muốn trái tim của con thanh thản, dịu dàng và yêu thương, luôn cầu nguyện cho những 

điều tốt nhất trong những trường hợp vô vọng nhất. " 

 

"Satan điều hành các phương tiện truyền thông và toàn bộ chương trình nghị sự của hắn, với những 

trường hợp ngoại lệ hiếm hoi, là thúc đẩy những tin đồn - đúng hay sai. Tất nhiên, nói dối càng giỏi 

hơn, bởi vì mọi người nói dối, mở lòng ra để được hắn ta sàng và để cho hắn ta nhảy ngay vào. 



Chuyện tầm phào là một trong những công cụ thành công nhất của satan, Chìa khóa chính để mở 

khóa tất cả các cửa cho linh hồn. Chìa khóa origin, nó mở ra ngay cả sự cảnh giác nhất của trái tim cho 

các quỷ dữ nhập vào. " 

 

"Mỗi khi các con thu hút sự chú ý đến lỗi lầm của người khác, Ta phải thu hút sự chú ý của các con. 

Các con được kêu gọi để che giấu lỗi lầm của người khác. " 

 

"Vâng, có những lúc để nói về những gì diễn ra trong cuộc sống của mình và cách các con xử lý nó, 

nhưng đó là một dốc trượt trôi dạt nhanh chóng thành cay đắng. Hãy tiếp tục cầu nguyện và chúc 

phúc cho những người làm các con bị tổn thương. Đó là thái độ an toàn nhất. " 

 

"Người dân của Ta, Ta không muốn các con ăn cạn kiệt sự cần thiết, nơi các con đang tham gia vào 

hành động hợp pháp hoặc buộc phải đối mặt với một tình huống không công bằng. Lấy thông tin trên 

bảng; sau đó bắt đầu làm việc. Đừng liệt kê ra danh sách những tội lỗi của họ và vượt qua sự phán xét 

và lên án thông qua một email sau khi xử lý. " 

 

"Nó sẽ gây sốc cho các con khi biết rằng nhiều người tham gia vào Chính Phủ Ngầm thực sự tin rằng 

những gì họ đang làm là nhiệm vụ, họ nghĩ họ mắc nợ loài người để cải thiện Trái Đất. Họ nghĩ rằng 

kết thúc biện minh cho các phương tiện và họ là một phần của 'siêu chủng tộc' đó sẽ làm cho thế giới 

một nơi tốt hơn cho chúng ta để sống. Họ mù và không thấy họ đang làm việc cho Satan để tiêu diệt 

người vô tội. Và kết thúc của họ không biện minh cho phương tiện của họ. " 

 

(Clare nói) Lạy Chúa, con vẫn đang vật lộn với điều này trong trái tim; tranh đấu và vật lộn với việc làm 

thế nào chúng ta sẽ biết những gì để cầu nguyện. Hầu hết mọi người không nghe thấy rõ ràng, vì vậy 

thông tin duy nhất của họ là từ các nguồn khác. Các nguồn bị ô nhiễm. 

 

(Chúa Giêsu nói) "Câu hỏi của con là hợp pháp. Có một thời gian để nhận ra tham nhũng và quyết tâm 

của con để làm điều gì đó về nó. Đối với hầu hết mọi người, hành động đó là cầu nguyện và hỗ trợ 

những người phải xử lý vấn đề ô nhiễm cao này. Ta mang nó đến cho con để cầu nguyện. " 

 

"Những người khác có thể lấy nó từ các nguồn khác, và sau đó đi vào cầu nguyện. Vấn đề đến khi con 

trở nên nghiện-như xem các vở kịch Soap opera. Họ rất gây nghiện, và cũng là tin tức. 'Biết' rằng 

không bao giờ hài lòng với thông tin; hiểu biết có thể là một hố đen vô tận trong cuộc sống của các 

con, nơi mà mỗi ngày các con chỉ cần tìm ra những khám phá mới nhất, vồ lấy , truy tố, ngày càng 

nhiều và nhiều hơn nữa. Một phần quan trọng trong cuộc sống của các con sẽ trở thành mối quan 

tâm của sự dữ và ảnh hưởng của nó. " 

 

"Các con không còn là Cô Dâu xinh đẹp và đáng yêu của Đấng Kitô; bây giờ các con đã trở nên bẩn thỉu 

khi lọt qua thùng rác. Trang phục của các con có mùi và trông có vẻ kinh tởm và đầu của các con đầy 

những sự thật ghê tởm. Ta thà đã không cho các con biết gì về điều này, hơn là nhìn thấy các con 

nghiện thùng rác thối rữa. " 

 



"Ta biết điều này rất khó cho các con để hiểu, Clare, và Ta thực sự thông cảm với con muốn biết sự 

tiến bộ. Nhưng Ta yêu cầu con tin tưởng Ta. Biết được những điều này có thể làm con tò mò trong 

một thời gian ngắn, nhưng chúng sẽ gây ra sự phán xét, sự phẫn nộ, sự tự vệ và kiêu ngạo. " 

 

"Tốt hơn là con phải lén lút lương tâm của mình mỗi ngày bằng một trái tim hối cải. Điều này sẽ mang 

lại kết quả tốt. " 

 

(Clare nói) Con hiểu, Lạy Chúa. Con có thể thấy rằng Ngài có một sự cân bằng. 

 

(Chúa Giêsu phán) "Đúng vậy. Và sự cân bằng có thể được tóm tắt lại... "Hãy chạm nhẹ vào nó và tiếp 

tục." Hãy cầu nguyện, cầu xin Ta cho sự cứu rỗi của kẻ thù. Cầu nguyện cho các nạn nhân. Hỗ trợ 

những người sống theo những cam kết đạo đức và những người nghiêm túc muốn phục vụ trong khu 

vực công cộng. Hỗ trợ những người làm việc trong lĩnh vực chữa bệnh cho nạn nhân. Cầu nguyện cho 

các nạn nhân. Đây là tất cả những điều tốt đẹp. " 

 

"Ta sẽ mang lại ít thông điệp, trong suốt tuần của con, con sẽ có cảm giác nơi mọi thứ đang đứng tại 

chỗ. Bằng cách này, con sẽ không tìm kiếm chúng và bị quyến rũ bởi những điều đang diễn ra. " 

 

"Tất cả các con đều được kêu gọi để trở thành những vị thánh. Điều đó có nghĩa là các con không suy 

nghĩ như những người phàm trên trái đất, các con suy nghĩ với một trí tuệ cao trên trời. Các con yêu 

thương vô điều kiện; các con cầu nguyện cho những người làm tổn thương các con. Hãy nhớ rằng ... 

‘Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời’ Các con là những người thể hiện 

những suy nghĩ và cách hành động trên Thiên Đường, bởi vì nó là quê hương của các con và Ta sống 

trong các con. " 

 

"Đó là thiên đường riêng của Ta - trong lòng những người tin. " 


